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Суспільство ніколи не складається з більшості та меншості, 

воно завжди складається з величезної кількості різноманітних меншостей. 

(В. Пекар) 

 

1. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «РЕЛІГІЙНА МЕНШИНА» 

 

Релігійні меншини (далі — РМ) були та є складовою духовної та соціальної 

реальності нашої країни від давніх часів до сьогодні. Вони є помітним та рівноправним 

компонентом релігійного життя поліконфесійної України. Як духовно-соціальний 

феномен, РМ потребують уваги суспільства й держави, а також поглибленого вивчення, яке 

починається з визначення власне поняття. 

Релігійні меншини в науковому дискурсі визначаються як «таке об’єднання вірян 

певної конфесійної орієнтованості, яке в тій чи іншій країні або її регіоні, а то й у світі 

загалом, має незначну поширеність і до якої належить незначна кількість її послідовників, 

співіснуючи при цьому з глобальними релігійними системами»1. 

Поняття РМ є похідним від поняття національних чи етнічних меншин, які юридично 

закріплені в міжнародних та українських документах. На відміну від них поняття РМ відсутнє в 

українському законодавстві, але використовується в інформаційному та науковому дискурсі. 

Водночас РМ часто виражає інтереси національної/етнічної меншини. 

До того ж поняття РМ є відносним: існування РМ можливе тільки відносно релігійної 

більшості (далі — РБ). Тобто РМ уважається парною категорією до поняття «релігійна 

більшість»: визначаючи, які саме релігійні організації слід зарахувати до РМ, потрібно з’ясувати, 

що є РБ для певного регіону чи країни. Дефінюючи «релігійну більшість» чи «релігійну 

меншість» України, науковці наражаються на неабиякі складнощі, оскільки необхідно 

враховувати певні маркери/контексти: історичний, географічний, регіональний, конфесійний. 

Крім того, РМ не є сталою одиницею. З огляду на різні причини вона може втрачати статус 

меншини в результаті кількісного зростання своїх послідовників або/і територіального 

поширення.  

І останнє: статус релігійної меншини в Україні може мати міжнародний вимір. 

Наприклад, іудеї, буддисти, індуїсти, навіть католики та протестанти постають в Україні 

меншиною, хоча десь вони є панівною релігією більшості. Самі представники РМ зазначають 

в опитуваннях фокус-груп таке: 

«…якщо говорити про меншини, ми абсолютно не обурюємося тією ідеєю, що 

ми називаємося меншиною. Це не є для нас якоюсь проблемою. Я вважаю, що поняття 

“релігійна меншина” або “релігійна більшість” — це за кількісним показником. У 

нашому розумінні, ми аж ніяк не більшість»2; 

«…у контексті України, авжеж, нас трошки менше, ніж інших великих 

християнських конфесій, тому ми належимо до меншини»; 

«…у світі є країни, де дуже багато громад прогресивного іудаїзму, і вони 

перевершують своєю кількістю і хасидів, і ортодоксів. Тому, мабуть, дійсно не дуже 

вірно буде казати про меншість чи більшість, а якщо казати про нечисленні громади — 

це буде більш коректним». 

 

                                                           
1 Див.: Релігієзнавчий словник / Ред. А. Колодного і Б. Лобовика. — К.: Четверта хвиля, 1996. — С. 275. 
2 Тут і далі в такому форматі подані відкриті відповіді представників релігійних меншин. Використані з метою 

ілюстрації напрямів розроблення рекомендацій. Повний звіт див.: Пивоварова Н. Звіт за результатами 

соціологічного дослідження / У рамках проєкту «Релігійні меншини України та державно-конфесійні 

відносини», упровадженого Українською асоціацією релігієзнавців за підтримки Фонду Прав Людини 

Посольства Королівства Нідерландів у партнерстві зі Всеукраїнською радою релігійних об’єднань та Відділом 

релігієзнавства Інституту філософії НАН України. 
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Отже, у результаті напрацювання наукового понятійно-категоріального апарату до РМ 

зараховано релігійні течії, які репрезентовані обмеженою кількістю своїх послідовників, 

об’єднуються в нечисленні громади, можуть і не мати всеукраїнського управлінського центру, 

але перебувають у процесі інституалізації. Експерти ґрунтуються на тому, що РМ в Україні — 

це об’єднання послідовників будь-якої релігії (національної чи навіть світової), які за своєю 

кількістю становлять дуже незначну частину серед мешканців нашої країни. 

 

2. КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ВИМІРИ НАЯВНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ МЕНШИН  

В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

З огляду на запропоноване вище визначення РМ, до участі в проєкті «Релігійні 

меншини в Україні та державно-конфесійні відносини» були залучені представники 

таких РМ: 

 релігій (релігійних організацій) національних меншин (іудаїзм, караїмське віросповідання, 

іслам, вірменська церква, німецькі лютерани, старообрядці тощо); 

 релігійних новоутворень: неохристиянських рухів, релігій орієнталістського напряму, 

езотеричних об’єднань, неоязичницьких вірувань, синтетичних неорелігій, саєнтологічних 

рухів тощо; 

 регіональних РМ панівних в Україні конфесій (наприклад, общини УГКЦ, ПЦУ та ін. у 

східних областях України чи УПЦ (МП) — у Галичині)3. 

 

Згідно з експертними оцінками, зробленими на основі офіційної статистики державного 

органу влади з релігійних питань і власних багаторічних спостережень, за кількістю громад і 

кількістю послідовників РМ становлять не більш ніж 5 % загальної релігійної мережі та кількості 

вірян в Україні. Але саме завдяки наявним РМ формується релігійна плюральність українського 

суспільства, у якому, крім традиційних християнських церков (православних, католицьких, 

протестантських), є різноманітні напрями буддизму, індуїзму, іудаїзму, ісламу, рідновірів тощо. 

 

Станом на 2021 рік статистично й регіонально деякі з РМ, залучені у проєкті, представлені 

на мапі України4. 

 
                                                           
3 Пивоварова Н. Звіт за результатами соціологічного дослідження / У рамках проєкту «Релігійні меншини 

України та державно-конфесійні відносини», упровадженого Українською асоціацією релігієзнавців за 

підтримки Фонду Прав Людини Посольства Королівства Нідерландів у партнерстві зі Всеукраїнською радою 

релігійних об’єднань та Відділом релігієзнавства Інституту філософії НАН України. 
4 На карті позначені не всі РМ, навіть не всі залучені до проєкту РМ. Повна презентація РМ у картографічному 

зображенні обмежена офіційною статистикою та недостатнім описом наявних в Україні релігійних 

організацій, що належать до РМ. 
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У своєму аналізі ситуації з РМ науковці спиралися на статистичний звіт Державної 

служби з етнополітики та свободи віросповідання (форма 1. Звіт про мережу церков і 

релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2021 р.)5, де значна частина РМ 

потрапляє в графу «інші»6. Варто деталізувати графу «Інші» спільними зусиллями 

держслужбовців та експертів — як світських, так і релігійних. 

Про стабільність статистичних даних ідеться переважно у зв’язку з релігіями 

національних меншин (вірмен, юдеїв, караїмів та ін.), мусульман, частково язичників. 

Відмова від облікової практики попередніх років щодо деталізації інформації про появу та 

поширення нових релігійних течій (далі — НРТ), кількість послідовників яких є невеликою, 

ускладнює аналітику релігійних процесів у середовищі РМ. Диференціація релігійних 

організацій у статистичних звітах дасть можливість отримувати більш вичерпні показники 

змін релігійної мережі в країні, краще розуміти динаміку розвитку РМ і коригувати 

політику у сфері державно-конфесійних відносин. 

 

3. СПЕЦИФІКА РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ: 

ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 

 

Відзначаючи поліконфесійність України як виразний релігійний плюралізм, відомий 

американський соціолог релігії Х. Казанова зазначав: «…в Україні сформувалася 

найстрокатіша та найпрозоріша конкурентна релігійна система в Європі… Україна — єдина 

європейська країна, яка наближається до американської моделі деномінаціоналізму». 

Релігійний плюралізм в Україні забезпечується також і РМ. Водночас неодмінними 

ознаками поліконфесійного середовища стають і «суперечки за власність, майно, парафії та 

культові споруди; змагання за підтримку з боку місцевих органів влади й адміністрації; 

намагання перерозподілити ресурси та статуси на власну користь тощо. При цьому конфесії 

прагнуть не тільки відмежувати своїх адептів від впливу інших віросповідань, але й свідомо 

взяти ініціативу до своїх рук; активно, насильницьки протистояти, «здійснюючи як 

територіальну, так і свого роду духовну експансію»7. За таких умов представники РМ 

сприймаються як «чужинці», а не «інші», які також мають право на своє віросповідання. 

Витоки такого ставлення слід шукати в історії формування релігійного ландшафту 

України, який ніколи не був гомогенним — тільки православним чи навіть християнським. Ця 

поліконфесійність зумовлювалася низкою чинників, зокрема: 

 межування України між християнським і мусульманським світом; католицизмом і православ’ям, 

державами-імперіями (Московією, Польщею, Австро-Угорщиною й Османською імперією); 

 економічні потреби розвитку України, що спричиняли появу закордонних колоністів / мігрантів 

різних протестантських течій (менноніти, баптисти, адвентисти, п’ятидесятники та ін.); 

 толерантність українців у ставленні до послідовників інших віросповідань (переселення на 

Волинь з Польщі социніан і антитринітаріїв, поселення старообрядців і молокан, поява 

хасидизму тощо)8; 

 гібридний вплив неоімперіалізму на політико-релігійну ситуацію в країні. 

 

У минулому релігійне багатоманіття, зумовлене також наявністю РМ, зафіксоване в понятті 

«іновірці», «інославці». Україна, перебуваючи в складі інших держав, з домінуванням 

                                                           
5 За даними Звіту Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про мережу релігійних 

організацій станом на 1 січня 2021 року. https://dess.gov.ua/statistics-2020/ 
6 Титаренко В. Вiд пророцтв у релiгiї до прогнозувaння в релiгiєзнaвствi: iсторiя, теорiя, перспективи. — К.: 

Центр Європи, 2017. — С. 154. 
7 Волова Л.А. Межконфессиональные отношения как феномен современной культуры. — Запорожье: 

Просвіта, 2002. — С. 31. 
8 Колодний А. Конфесійне багатоманіття України: формування і стан. Історія релігії в Україні: У 10 т. Т. 7. 

Релігійні меншини України / За ред. проф. А. Колодного; Редколегія: А. Колодний (голова) та ін.. — К., 

2011. — С. 40–42. 

https://dess.gov.ua/statistics-2020/
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притаманних цим державам етнічних і релігійних архетипів, частково успадкувала 

дискримінаційні норми ставлення до РМ, що відбивається в сучасному рівні толерантності 

українського суспільства. 

Здобуття Україною незалежності відкрило нову сторінку релігійної історії, активізувавши 

діяльність РМ. У реаліях України релігія «третього тисячоліття» не залишилась на 

марґінесі, обмежуючись лише приватною сферою, а демонструє відчутний вплив на 

публічне життя. Церкви та релігійні організації України (як РБ, так і РМ) не є пасивними 

спостерігачами теперішніх процесів: вони доносять свою думку/позицію в спосіб, який їм 

доступний чи який вони вважають доцільним. 

Звичайно, внесок громад РМ у розвиток демократичної України залежить від їхніх 

ресурсів, які поступаються можливостям релігійної більшості, проте це не применшує 

значущості такої діяльності (волонтерської, соціальної тощо). Сприяння держави у сфері 

вибудовування міжрелігійних відносин (через створення додаткових майданчиків, спільних 

освітніх і соціальних проєктів) значно посилило б усвідомлення важливості внеску в 

суспільний розвиток РМ. Але держава загалом виявилася індиферентною до РМ, оскільки 

вимушена була зосередитися на складних проблемах релігійної більшості. Нова влада, на 

думку деяких експертів, припинила розглядати релігійний чинник у контексті його 

мобілізаційного потенціалу9, хоча цей потенціал зберігається, бо ніколи не був 

використаний повною мірою. Часта зміна політичної кон’юнктури (нині маємо 24-й склад 

уряду) не сприяє усталеності та спадковості державно-конфесійних відносин. У результаті 

важко спрогнозувати реалізацію потенціалу РМ, особливо в ситуаціях загострення 

суспільно-політичних процесів. У реаліях України релігія (у її світоглядних та 

інституційних вимірах) довела, що здатна виконувати функції інструмента як соціальної 

консолідації/деконсолідації, так і політичної активізації/інертизації суспільства10. Тому 

роль, яку відіграє релігійний фактор за сучасних умов, коли українці будують своє 

громадянське суспільство, стає помітною: посилюється ступінь присутності релігії в 

публічній сфері; активізується діяльність релігійних установ, організацій, конфесій та 

громад (заяви, акції, виступи лідерів, інтерв’ю, різноформатні зустрічі тощо). Важливо, щоб 

голос РМ був також почутий і врахований. Події Майдану, російська агресія в південно-

східних регіонах країни, анексія Криму спричинили перехід українського суспільства в стан 

більш складної еволюційної ієрархії, де вплив релігійних організацій не є однорідним. 

Дихотомічний зв’язок «церква — держава» трансформувався в тріаду «церква — 

держава — суспільство». РМ, безумовно, є складовими цих моделей, де визначальними є 

відносини з державою, яку значною мірою репрезентує тип відносин із релігійними 

організаціями — партнерський, неприязний чи індиферентний (за визначенням Л. 

Владиченко)11. 

 

 

 

                                                           
9 Релігійний фактор у конфлікті: Дослідження миробудівничого потенціалу релігійних громад України. 

https://risu.ua/shcho-take-mirobudivnichij-potencial-religijnih-gromad-ukrayini-i-de-jogo-shukati_n122234 
10 Филипович Л., Титаренко В. Внутрішні та зовнішні ризики в міжконфесійних відносинах і суспільно-

політичній ситуації в Україні / Публічна політика у сфері релігії в Україні: історичний досвід, виклики та 

перспективи: Аналіт. доп. / С. В. Гераськов та ін.; За заг. ред. С.В. Гераськова, А.М. Фесенка. — К.: НАДУ, 

2020. — C. 36. 
11 Владиченко Л. Теоретико-методологічні основи дослідження відносин між державою та релігійними 

організаціями / Перші танчерівські читання «Методологічні проблеми сучасного релігієзнавства»: 

Міжнародна наукова конференція. 26 жовтня 2015 р. : Матеріали доповідей та виступів / Редкол.: А.Є. 

Конверський [та ін.]. — К., 2015. — С. 59–61. 

https://risu.ua/shcho-take-mirobudivnichij-potencial-religijnih-gromad-ukrayini-i-de-jogo-shukati_n122234
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4. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ «РЕЛІГІЙНІ МЕНШИНИ — ДЕРЖАВА» 

 

Україна належить до світських держав з конституційно взаконеним відокремленням 

церкви від держави та школи від церкви. Закон України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» (базовий нормативно-правовий акт у сфері забезпечення свободи совісті, 

віросповідання та відносин держави й релігійних організацій в Україні) був ухвалений в 

1991 році. Відповідно до його положень, усі церкви (релігійні організації — як умовні 

більшості, так і меншості) мають однаковий правовий статус і є рівноправними. Але 

відокремлення Церкви від держави не означає її відмежування від суспільства, а 

задекларована рівність конфесій не завжди реально забезпечується. 

 

«Участь церков у державних заходах, відправлення молитов, богослужінь під час 

державних і місцевих заходів… це неконституційно, церква відділена від держави, а 

тому проведення спільних державних і церковних заходів — це неконституційно». 

У 2020 р. з тезою про те, що «в Україні існує повна свобода совісті і рівність 

віросповідань перед законом», погодився (за даними соціологічних опитувань Центру 

Олександра Разумкова) 71 % опитаних респондентів12. Оцінка учасниками проєкту 

(лідерами громад РМ) реальності реалізації рівноправності всіх об’єднань вірян (за 5-

бальною шкалою) засвідчує, що найкраще це право реалізується у вільному доступі до 

різних видів і рівнів світської освіти (3,8), участі в доброчинній діяльності (3,7), 

паломництві (3,7), діяльності на всій території України (3,6), придбанні та використанні 

релігійної літератури та предметів релігійного призначення (3,6), здобутті духовної освіти 

(3,6). Найнижче представники РМ оцінюють реалізацію своїх майнових прав (2,4), 

використання ЗМІ для популяризації своєї діяльності, просвітництва, місіонерської 

діяльності (2,8), забезпечення релігійних потреб вірян13. 

Недостатній рівень правового забезпечення і навіть незначне обмеження релігійної 

свободи РМ, зі свого боку, здатні детермінувати тенденцію до їхньої суспільної ізоляції, а 

надалі — і функціонального колапсу. Намагаючись вийти з нього, РМ може провокувати 

конфлікти в суспільстві. 

«У тій чи іншій формі… вчителі середніх шкіл, іноді приведені вчителями в 

загальноосвітні школи попи… іноді протестантські течії проводять так звані уроки 

“християнської етики” в школі. Іноді чиняться намагання з боку християнських 

організацій християнізувати середню спеціальну освіту. Державні органи влади 

сприяють християнським релігійним організаціям у цьому». 

«Уведення в школах уроків християнської етики — це порушення Конституції 

України». 

Викладання християнської етики не є імперативним в Україні як світській державі 

(Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» гарантує відокремлення 

школи від церкви (ст. 6), однак у середовищі РМ такі випадки (якщо вони трапляються в 

регіонах) викликають несхвалення. Натомість учасники проєкту висловлюють пропозиції 

викладати в навчальних закладах різного рівня предмети й дисципліни загального 

спрямування — історію релігій, релігієзнавство тощо. 

 

                                                           
12 Особливості релігійного і церковного-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000–

2020 рр.: Інформаційні матеріали. — С. 9. 
13 Пивоварова Н. Звіт за результатами соціологічного дослідження в рамках проєкту «Релігійні меншини 

України та державно-конфесійні відносини», упровадженого Українською асоціацією релігієзнавців за 

підтримки Фонду Прав Людини Посольства Королівства Нідерландів у партнерстві зі Всеукраїнською радою 

релігійних об’єднань та Відділом релігієзнавства Інституту філософії НАН України. 
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5. РЕЛІГІЙНІ МЕНШИНИ Й УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

 

Суспільство демонструє неоднакове ставлення до представників різних конфесій. Це 

особливо актуальна проблема для РМ, які чутливі до таких речей, бо це суттєво впливає на 

їхнє відчуття безпеки та захищеності. Результати опитувань засвідчують, що загальний 

середній бал відчуття безпеки та захищеності релігійних спільнот представників РМ 

становить 3,1 бала (за 5-бальною системою), а це доволі низький показник. Отже, грамотне 

вибудовування державно-конфесійних відносин з РМ, освітня та просвітницька робота, 

інформаційний супровід державно-конфесійної співпраці з РМ здатні посилити в 

середовищі РМ відчуття безпеки, змінити та/чи покращити сприйняття суспільством, 

сприяти відчуттю захищеності й гарантування прав і свобод РМ. 

В українському суспільстві, в умовах релігійного плюралізму, РМ активізували 

також міжконфесійну конкуренцію в релігійному середовищі, особливо з боку релігійних 

РБ, які виявляють певну упередженість до РМ, а власне їхню присутність і діяльність 

сприймають як: 1) відпадання від правильної (чи істинної) віри; 2) «релігійну експансію» 

Заходу; 3) анексію віросповідної/канонічної території. 

Загальноукраїнський рівень соціологічних опитувань свідчить, що переважна 

більшість громадян (76 %) демонструє толерантність, підтримуючи думку, що «будь-яка 

релігія, яка проголошує ідеали добра, любові, милосердя й не загрожує існуванню іншої 

людини, має право на існування» (45 %) або що «всі релігії мають право на існування як 

різні шляхи до Бога» (31 %). Підтримали твердження «істинною є лише та релігія, яку я 

сповідую», 7 %, а «право на існування мають лише традиційні для нашої країни релігії» — 

15 %, тобто разом 22 %14. Загалом ставлення громадян до найпоширеніших в Україні 

релігій залишається переважно позитивним, а до менш поширених і відомих — переважно 

байдужим; негативне ставлення до жодної з релігій чи релігійних течій не переважає15. 

Натомість соціологічне дослідження в межах проєкту засвідчило найнижчу оцінку лідерами 

РМ рівня толерантності до вірян своїх громад — лише 2,9 бала (за 5-бальною шкалою)16. 

Низький показник ставлення до вірян релігійних новоутворень: неохристиянських рухів, 

релігій орієнталістського напряму, езотеричних об’єднань, неоязичницьких вірувань, 

синтетичних неорелігій, саєнтологічних рухів тощо — 2,8 бала відповідно. Для порівняння: 

найвище лідери РМ оцінили ставлення до «просто православних» (називають себе 

православними, без конкретизації деномінації) — 4,1 бала. 

«ЗМІ й ортодоксальні церкви (які більш розповсюджені) дають не зовсім точну 

й правильну інформацію, тим самим формуючи часто негативне ставлення до 

релігійних меншин». 

«Стереотипи та, у подальшому, дискримінаційна лексика й дискримінаційна 

поведінка щодо релігійних меншин». 

«Навмисне формування негативного іміджу релігійних меншин представниками 

релігійної більшості. Зазвичай рядовим складом священства». 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Особливості релігійного і церковного-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000–2020 

рр.: Інформаційні матеріали. — С. 7. 
15 Там же. 
16 Пивоварова Н. «Звіт за результатами соціологічного дослідження» в рамках проєкту «Релігійні меншини 

України та державно-конфесійні відносини», впровадженого Українською асоціацією релігієзнавців за 

підтримки Фонду Прав Людини Посольства Королівства Нідерландів у партнерстві з Всеукраїнською радою 

релігійних об’єднань та Відділом релігієзнавства Інституту філософії НАН України. 
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6. РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У БУТТІ РЕЛІГІЙНИХ МЕНШИН 

 

РМ, у тому числі етнорелігійні, постали перед викликами самовизначення, даючи різні 

відповіді. Вчасно «діагностувати» позиції «ізоляціонізму», суспільної фрустрації можливо 

завдяки діяльності громадських інституцій, зокрема Українській асоціації релігієзнавців, 

Українській асоціації релігійної свободи, Інституту релігійної свободи, Центру релігійної 

інформації і свободи, Круглому столу «Релігія і влада в Україні: проблема взаємовідносин», 

що постійно діє при Центрі Разумкова, тощо. 

Певним індикатором стану РМ є таке потужне громадське об’єднання, як Всеукраїнська 

Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), яка має у своєму представництві окремі 

громади РМ. З боку переважної більшості РМ — протестантів, іудеїв, мусульман та ін. — 

звучать нарікання, що в разі спроби ввійти до складу ВРЦіРО вони отримують відмови: 

«Ідея створення релігійної Ради, яка об’єднала б активні в суспільному просторі України 

релігійні об’єднання, зародилася ще декілька років тому, коли стало остаточно зрозумілим, 

що Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій не має жодного наміру до свого 

розширення. Будь-які спроби інших релігійних об’єднань стати членом ВРЦіРО, через 

об’єктивні чи суб’єктивні причини, були приречені на невдачу»17. Тому необхідність 

формування діалогових майданчиків для РМ привела до створення ВРРО — Всеукраїнської 

Ради Релігійних Об’єднань. 

Частково лакуни в діяльності державних структур долаються активністю громадських 

організації, зокрема через науково-практичні конференції, семінари, які організовуються в 

Україні з ініціативи Міжнародної Академії свободи совісті і релігії за участю Української 

Асоціації релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ тощо. 

Емпіричний досвід спілкувань, включене спостереження, вивчення літератури давали 

можливість об’єктивно інформувати суспільство про новітні процеси в релігійній сфері й статус 

РМ, вести діалог з ними з питань їхньої соціалізації, запобігання небажаним соціально 

негативним наслідкам, міжрелігійним конфліктам. 

«До діалогу мають приєднуватися всі релігійні організації. На жаль, навіть на рівні 

Ради церков та релігійних організацій до діалогу не допускаються всі релігійні 

організації. Тому, по суті, діалогу з РМ як такого практично не існує». 

 

7. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ МЕНШИН 

 

Серед проблем, з якими стикаються РМ у своєму бутті й діяльності, є юридичні, соціальні, 

гуманітарні (зокрема освітні), економічні (майнові, фінансові), міжнародні тощо. Базовими тут 

виступають юридичні аспекти, які стосуються законодавства, державної реєстрації, набуття 

статусу юридичної особи, отримання чи придбання землі в користування або побудови культової 

споруди та багато іншого. 

За нині чинним Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» правовий 

статус РМ ідентичний правовому статусу будь-якої релігійної організації. Незважаючи на те що 

«цей Закон суттєво не переглядався з 1991 року, за винятком зміни процедури реєстрації 

релігійних організацій як юридичних осіб у 2019 році, і чимало його декларативних положень 

потребують конкретизації з метою створення правових механізмів для їхньої реалізації»18, 

                                                           
17 Саган О. Всеукраїнська Рада релігійних об’єднань як складова громадянського суспільства України. 

https://vrro.org.ua/about.html 
18 Васін М. Правовий статус релігійних меншин України та моніторинг дії законів в контексті релігійних 

меншин в рамках проєкту «Релігійні меншини України та державно-конфесійні відносини», упровадженого 

Українською асоціацією релігієзнавців за підтримки Фонду Прав Людини Посольства Королівства 
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мусимо зазначити, що «упродовж 1991–2021 років у текст Закону було внесено 20 змін і 

доповнень, з огляду на динамічний характер сфери державно-конфесійних відносин в Україні. 

Більшість таких змін мала технічний характер. Серед нововведень, які стосувалися актуальних 

питань державно-релігійного комплексу: унормування можливості почергового користування 

культовими спорудами; удосконалення реєстраційної процедури статутів релігійних організацій; 

можливості зміни релігійними громадами юрисдикційної підлеглості; питання щодо 

повідомлення про проведення мирних зібрань релігійного характеру; зміни в статуті (положенні) 

релігійної організації, керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в 

державі, що здійснила військову агресію проти України, тощо»19. «Станом на 2021 рік зміни 

стосувалися підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних 

організацій зі статусом юридичної особи»20. 

Крім базового Закону, «десятки інших законодавчих актів урегульовують специфічні 

аспекти життя вірян та діяльності релігійних організацій, а крім цього, чимало практичних 

питань залишаються в компетенції органів місцевого самоврядування, рішення яких часто 

відображають інтереси релігійної більшості. З огляду на це саме на локальному рівні РМ можуть 

відчувати труднощі в реалізації своїх прав у повній мірі та не завжди знаходити підтримку з боку 

місцевої влади порівняно з представниками релігійної більшості»21. 

«Державним органам влади — як центральної, так і місцевої — хочеться 

побажати більше займатися проблемами народу, держави, економіки, культури, 

спорту і т. д., а не займатися питаннями підтримки своєї християнської релігійної 

більшості». 

«Недостатнє залучення представників релігійних меншин представниками 

органів влади до значущих діалогів, відсутність комунікації та каналів». 

«Немає можливості реалізувати право на отримання в користування або у 

власність земельної ділянки чи приміщення для забезпечення обрядово-побутових 

потреб». 

«[Нужны] (Т. В.) …одинаковые правила по учету и отчетности религиозных 

организаций, регистрации в органах власти и управления, равные возможности в 

социальном пространстве, при условии прохождения регистрации в 

соответствующих органах». 

Соціальна сфера діяльності релігійних організацій — це потенційний «простір 

єднання» для РМ і релігійної більшості. Важливе значення в цьому контексті має діяльність 

реабілітаційних центрів, де проводиться робота з десоціалізованими особами. 

За даними Центру психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ 

України, загалом в Україні діє до 500 реабілітаційних центрів. Насправді їх може бути 

набагато більше, позаяк частина з них має статус звичайних громадських організацій. Для 

низки РМ функціонування таких центрів — органічна складова їхньої діяльності, яка є 

основою євангельського служіння. Але наявність реабілітаційних центрів, у яких 

перебувають в основному десоціалізовані особи, поблизу звичайних поселень влада на 

місцях, та й самі мешканці, сприймають негативно. Крім того, численні випадки втручання 

чиновників у діяльність християнських реабілітаційних центрів, пов’язана з цим 

бюрократична тяганина державних структур, а також вторгнення та провокації з боку 

                                                           
Нідерландів у партнерстві зі Всеукраїнською радою релігійних об’єднань та Відділом релігієзнавства 

Інституту філософії НАН України: Аналітична записка. 
19 Владиченко Л. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України. https://is.gd/Oiy935 
20 Там же. 
21 Там же. 
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силових структур порушують питання необхідності врегулювати ці проблеми на 

законодавчому рівні. 

«[Існують] (Т. В.) нападки на центри реабілітації алко-наркозалежних». 

«…у контексті держави [існує] (Т. В.) тиск з боку правоохоронних органів, 

етнічний профайлінг, несанкціоновані перевірки документів… викрадення політичних 

біженців окремими працівниками СБУ». 

«[Необхідні] (Т. В.) зустрічі з радниками, депутатами, науковцями, експертами, 

держслужбовцями з приводу соціальної діяльності». 

Дійсність спонукує порушити питання функціонування реабілітаційних центрів і 

поставити його в правову площину — через законодавче закріплення такої форми 

соціального служіння, поширення практики підтримання національних меншин і РМ — 

через грантову, фінансову допомогу тощо. Зі свого боку, консолідація міжконфесійних, 

міжрелігійних зусиль для налагодження соціального служіння сприятиме врегулюванню й 

інших питань (наприклад, медичного, військового капеланства), які для напрацювання 

конкретних рекомендацій вимагають додаткового дослідження та більш глибокого аналізу. 

Виваженості політики у сфері державно-конфесійних відносин сприятиме й 

релігієзнавча експертиза. 

«Прилучаючи експертів, необхідно звертати увагу на склад та діяльність 

релігійних організацій, адже під ними можуть реєструватися організації аж ніяк не 

релігійного напряму». 

Наведена вище відповідь представників РМ ілюструє їхнє побоювання щодо того, 

що під релігійною організацією може зареєструватися далека від релігії інституція. 

Плутанина й хаос у реєстрації здатні спровокувати поширення неправдивої інформації 

(дифамація), яка, розповсюджуючись на інші РМ, може принизити їхню честь і гідність та 

завдати шкоди діловій репутації. Тому розробка й узгодження механізмів проведення 

релігієзнавчої експертизи, статус якої поки що не узгоджений, сприятиме підвищенню 

ступеня обґрунтованості управлінських рішень. 

Питання щодо конституювання релігієзнавчої експертизи в Україні порушувалося в 

експертному середовищі неодноразово. Обговорення положень релігієзнавчої експертизи 

мало завершитися прийняттям Положення, його законодавчим закріпленням. Однак нині 

цей процес призупинився, що негативно впливає на структурування цілісного розвинутого 

експертного середовища в Україні. Чинним законодавством чітко не визначено підстави й 

конкретний порядок проведення релігієзнавчої експертизи, не окреслено коло осіб, 

уповноважених безпосередньо проводити експертизу, нормативно не закріплено форму 

експертного висновку. На практиці релігієзнавчі експертизи виконувалися Відділенням 

релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України впродовж всього 

періоду його існування й до сьогодні. Ба більше, експертиза здійснювалась Експертною 

радою з питань свободи совісті та релігійних організацій Департаменту у справах релігій і 

національностей Міністерства культури України. Зокрема, було проведено близько 40 

засідань і обговорено понад сотню питань, важливих як для виконавчих структур, так і для 

суспільства загалом. На основі прийнятих Експертною радою рішень/резолюцій були 

запропоновані законодавчі ініціативи, окремі з яких успішно втілені в життя. Рада 

припинила своє існування у 2020 році у зв’язку з реорганізацією Державного департаменту 

у справах релігій і національностей, при якій вона функціонувала. Новостворена Державна 

служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) ініціювала створення 

консультативно-дорадчого органу — Експертної ради з питань свободи совісті. Однак 

питання формування та функціонування фахового релігієзнавчо-експертного середовища 

досі залишається відкритим. Тому напрацювання, здійснені в ході виконання проєкту 

«Релігійні меншини України та державно-конфесійні відносини», можуть виступити 

каталізатором активізації роботи Відділу співпраці з релігійними спільнотами ДЕЕС у 
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реалізації її моніторингової, аналітичної, медіаційної та просвітницької функцій у сфері 

свободи совісті. 

Співпраця з РМ у рамках проєкту засвідчила їхню готовність до діалогу, окреслила 

коло внутрішніх «проблем зростання», які можуть стояти на заваді їхньої інтеграції в 

суспільство. 

«Державні органи мали б докласти більше зусиль у створенні конфесійних 

форумів чи круглих столів для взаємооб’єднувальної релігійної атмосфери в регіонах. Є 

багато речей, які об’єднують релігійні конфесії, а саме добробут українського народу». 

«На рівні держави [потрібно] (Т. В.) заснувати комітети, які займалися б 

просвітницькою діяльністю… з приводу тієї чи іншої релігійної меншини. Тоді люди 

краще розуміли б одне одного, знали, хто їх оточує, як із ними спілкуватися та як 

реагувати на ті чи інші дії...» 

«Відсутність державних волонтерських програм, де як [релігійна] (Т. В.) 

більшість, так і релігійна меншість могли би брати участь…» 

«Слабая осведомленность общества о религиях меньшинств и предубеждения, с 

этим связанные». 

«[Потрібно] (Т. В.) більше уваги від держави до збереження релігійної спадщини». 

Як бачимо, без експертного супроводу розроблення державної стратегії в релігійних 

питаннях важко вирішити проблемні аспекти у відносинах РМ із суспільством, з державою. 

Рівень управлінських рішень залежить від готовності академічної науки ефективно 

функціонувати в нових умовах. Консолідовані зусилля релігієзнавчого експертного 

середовища здатні вплинути на культуру стратегічного мислення політичної еліти в 

прийнятті рішень щодо питань релігійного життя українського суспільства та формуванні 

суспільного й державного «попиту» на релігієзнавчу аналітику, на розвиток системи 

результативного функціонування професійних кадрів для сфери суспільно-релігійних 

відносин. 

Самі представники РМ озвучують такі важливі для них потреби. 

«…проведення релігійних зібрань всеукраїнського масштабу». 

«Рівне ставлення державних органів до всіх релігій і конфесій». 

«…створення комітету, де буде як більшість релігійна, так і РМ». 

«…створити телеканал для міжконфесійного спілкування». 

«…більше спільних міжконфесійних заходів». 

«Щоб усі конфесії працювали в одному напрямі, з одними цілями та цінностями — 

любов, сім’я. Працювати разом, щоб уникнути “споживацького ставлення” до 

суспільства та релігійних спільнот». 

У сучасних реаліях питання реалізації прав і свобод РМ залишаються важливими 

для українського суспільства. Відсутність ґрунтовно розробленої державної політики в 

релігійній сфері щодо РМ гальмує процес інтеграції України в європейське міжнародне 

співтовариство, підсилює марґіналізованість самих РМ, уможливлює конфліктогенність 

суспільства, ускладнюючи участь РМ у міжрелігійному й державно-конфесійному діалозі. 
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8.  РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Оскільки реалізація прав і свобод РМ вимагає кооперації експертів, 

держслужбовців, ЗМІ та представників самих РМ, Державній службі України з 

етнополітики та свободи совісті пропонуються такі, консолідовані в процесі обговорення 

проєкту, рекомендації щодо напрямів удосконалення державно-конфесійних та 

міжконфесійних відносин на різних рівнях. 

 

Нормативно-правовий рівень: 

 інтенсифікувати роботу над Концепцією державно-конфесійних відносин, виробивши 

концептуальні засади, на яких держава забезпечить реалізацію прав і свобод релігійних 

меншин в усіх сферах суспільного життя, із залученням представників профільних 

міністерств і відомств, фахівців Національного інституту стратегічних досліджень, 

релігієзнавців Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, експертів з 

неурядових аналітичних центрів, представників релігійних організацій; 

 для реалізації формальної та фактичної рівності РМ з РБ спільно з представниками 

релігієзнавчого експертного середовища розробити Кодекс прав меншин (ґрунтуючись на 

Декларації ООН 1992 р. «Про права осіб, що належать до національних або етнічних, 

релігійних та мовних меншин»); 

 для підвищення рівня освіченості населення, зокрема молоді, щодо поліконфесійної 

специфіки України, ініціювати через Міністерство освіти і науки України впровадження 

дисциплін релігієзнавчого спрямування в систему освіти навчальних закладів різного рівня; 

 усвідомлюючи важливість збереження історичної та культурної спадщини РМ (синагоги, 

медресе, мечеті, сакральні місця молитов, поховань тощо), звернутися до Міністерства 

культури та інформаційної політики України з пропозицією посилити правову 

відповідальність (з її закріпленням у законодавчій базі) за використання українських 

релігійних святинь, визначних релігійних споруд, духовно-літературних і мистецьких 

цінностей релігійного спрямування тощо; 

 звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України з пропозицією 

перерозподілу інфопростору з урахуванням представництва в ньому РМ для їхньої 

самопрезентації; 

 запровадити партнерську взаємодію між інститутами державної влади та РМ на договірних 

засадах (з Міністерствами освіти, культури та інформаційної політики, соцполітики, 

оборони та відомствами); 

 виступити із законодавчою ініціативою посилити відповідальність за випадки дифамації — 

поширення неправдивої інформації, яка принижує честь та гідність і завдає шкоди діловій 

репутації РМ; 

 розробити й подати в Парламент законопроєкт щодо унормування діяльності недержавних 

центрів реабілітації алко- та наркозалежних, якими опікуються РМ в Україні, а також щодо 

змін у законодавстві щодо алко- та наркозалежних людей для надання їм подальшої 

допомоги в реабілітаційних центрах. 

 

Державно-суспільний рівень: 

 збільшити представництво релігійних організацій, залучених до проведення 

загальнодержавних і громадських заходів, за рахунок представників РМ; 

- сприяти діалогу лідерів (представників) РМ і представників РБ для подолання 

суперечностей і розгортання взаємовигідної співпраці в соціальних, освітніх та інших 

проєктах;  

- здійснювати комунікацію з РМ і моніторинг випадків порушень і/чи утисків їхніх прав і 

свобод на різних рівнях (всеукраїнському, регіональному, місцевому). 
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Експертно-консультативний рівень: 

- нормативно обґрунтувати підстави, уповноважене коло осіб, порядок та умови проведення 

релігієзнавчої експертизи; 

- інтенсифікувати роботу консультативно-дорадчого органу — Експертної ради з питань 

свободи совісті — з можливістю ознайомитися з результатами експертно-аналітичних 

напрацювань; 

- створити відкритий реєстр релігійних громад (у тому числі РМ) з ключовою інформацією, 

поклавши в основу базу даних, зібрану в рамках цього проєкту; 

- для вдосконалення щорічної звітності передбачити механізми перевірки відповідності 

зареєстрованих статутів РМ наявним релігійним громадам; 

- активізувати співпрацю з експертами-релігієзнавцями для спільного напрацювання 

критеріїв зарахування релігійних громад до категорії «Інші» у звітах про мережу церков і 

релігійних організацій в Україні, розширити звіт через аналітичний супровід з 

розшифруванням категорії «Інші»; 

- забезпечити експертно-консультативну юридичну підтримку РМ з питань реєстрації 

статутів через удосконалення та доповнення інформації про порядок здійснення реєстрації 

релігійних громад за принципом транспарентності (із зазначенням відповідальної особи, 

контактів, статусу документів, причини відмови тощо); 

- розробити уніфіковані методичні рекомендації для місцевих органів щодо реєстрації 

релігійних організацій; 

- для підвищення професійного рівня держслужбовців активізувати співпрацю з експертами 

(юристами, релігієзнавцями, журналістами, богословами та ін.), спільно напрацьовувати 

стратегію вдосконалення державного управління та її реалізацію через різні форми 

просвітництва — лекції, семінари, тренінги тощо; 

- для запобігання дискримінації РМ рекомендувати реалізовувати державну політику у сфері 

релігії на місцях без преференцій тим чи іншим релігійним організаціям, зокрема в 

питаннях отримання земельних ділянок, оренди приміщень, утримання та збереження 

культових будівель, здійснення релігійних потреб тощо. 

 

Інформаційний рівень: 

 актуалізувати державну інформаційну політику щодо діяльності РМ у суспільстві 

(скориставшись медіаконтентом, створеним у ході проєкту); 

 тримаючи в полі уваги культурні й релігійні особливості РМ, під час реалізації державної 

політики у сфері релігії заохочувати РМ до участі в регулярних діалогах, із залученням 

експертів-релігієзнавців, для обговорення актуальних проблем суспільства; 

 щоб підвищити рівень толерантності в регіонах та запобігти можливій напруженості в 

міжрелігійних відносинах, сприяти утворенню й активніше долучати до вирішення 

проблемних питань консультативно-дорадчі об’єднання регіонального та місцевого рівнів; 

 для подолання тенденцій суспільного ізоляціонізму серед РМ розширювати просвітницьку 

діяльність, із залученням експертів-релігієзнавців, щодо інформування місцевого 

населення про особливості наявних на їхній території меншин. 

 

Релігійним організаціям та їхнім об’єднанням: 

- активізувати створення та роботу міжрелігійних об’єднань різних рівнів — 

всеукраїнського, регіонального, місцевого (як на постійних засадах, так і ситуативних, 

наприклад для реагування на випадки порушення релігійних прав і свобод РМ); 

- для упередження тенденцій ізоляціонізму та викривлення інформації про РМ 

інтенсифікувати співпрацю із засобами масової інформації, завдяки яким оперативно 

фіксувати свою діяльність, об’єктивно інформувати суспільство про особливості 

(віроповчальні, обрядові, соціально дієві тощо) своєї РМ; 
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- активніше долучатися до роботи дорадчо-консультативних органів різного рівня 

(всеукраїнського, регіонального, місцевого); 

- консолідувати  зусилля РМ у реалізації міжрелігійних соціальних, волонтерських, освітніх 

програм тощо; 

- підвищувати рівень правової грамотності вірян РМ у сфері забезпечення прав і свобод 

релігійних організацій; 
- організовувати й налагоджувати співпрацю релігійних і світських навчальних закладів 

(через спільні заходи, участь у проєктах, запрошення гостьових лекторів тощо) для 

подолання існуючих стереотипів у студентів в царині релігійного життя, для налагодження 

толерантних стосунків між представниками різних релігій і світоглядів. 
 

 

 

 


